1. Algemeen





Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
Gastinstelling: Roskilde University
Land: Denemarken
Periode: 2de semester 2014-2015

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)



Veel administratie voor het vertrek op Erasmus+, maar dit verliep vlot.

2.2 Taalvoorbereiding




geen taalvoorbereiding
Ter plaatse heb ik elke week twee keer 2,5 uur Deens gevolgd. Het is leuk en
je leert veel mensen kennen!

2.3 Zoeken naar logement



Dit ging via Roskilde universiteit. Vrij vlot, maar ze vragen veel geld en het is
dus ook vrij laat dat ze er aan beginnen. Heb ook nog steeds het voorschot niet
terug, dus je moet overal een beetje achter zitten.

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse




De kantoren aan de Roskilde universiteit zijn bijna nooit open! Dit is echt
vervelend!
Er was nog veel meer te regelen dan ik had verwacht. Alle administratie
duurde echt heel lang eenmaal daar.

3. Opleiding
3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden

Ik heb geleerd zelfstandig in het labo te werken en zelf oplossingen te zoeken.
3.2. Begeleiding




Er was weinig begeleiding, misschien net te weinig, want het is moeilijk voor
de eerste keer al je resultaten zelf te bekritiseren en een vervolg te bedenken.
Het had makkelijker geweest een rechtstreekse begeleider te hebben, want nu
was dit de professor van het lab die zelf niet altijd aanwezig was en niet meer
actief in het labo werkte. Daardoor was ik vaak op mezelf toegewezen.

3.3. Moeilijkheidsgraad/beoordeling



De beoordeling was zeer officieel in Denemarken, maar het was een fijne
verdediging. De verdediging aan de UGent was iets minder fijn, omdat ze daar
kritischer waren en andere dingen belangrijk vinden. Het is dus niet zo
gemakkelijk om aan de normen van beide instellingen te voldoen.



Over het algemeen ligt de lat misschien net iets minder hoog in de instelling
waar ik naar toeging, maar het was op vele gebieden een verrijking, zoals het
zelfstandig werken wat ik zeker geleerd heb.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 150 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 570 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): xxx EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 200 EUR
4.5. Andere kosten (per maand): 100 EUR

5. Persoonlijke getuigenis

Je ontwikkelt ongetwijfeld je social skills, of je nu verlegen bent of niet. Je leert je
plan trekken en leert alles organiseren, dingen vragen en je staat op het einde zeker
steviger in je schoenen. Ik denk dat deze ervaring een enorm belangrijke stap is in je
ontwikkeling.
6. Tips voor toekomstige studenten





Ga naar de taallessen, je leert iets en ontmoet veel mensen!
Zoek op tijd op wat je in het land zelf nog moet regelen, zo heb je wat een
overzicht, want ik had het idee dat aan alle paperassen daar precies geen einde
kwam.
Ga al eens langs voor je komst, zo zijn de zenuwen al wat minder en heb je al
een idee!

